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Anket sonuçları açıklandı: Süper Lig'de şampiyon kim olur?
Süper Lig şampiyonluk yarışı tüm hızı ile sürerken taraftarlar arasında
yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Lig şampiyonluğu için
Fenerbahçe ön plana çıkarken, gol krallığı mücadelesinde Vedat Muriqi
zirvede yer aldı.

NG Araştırma ş rket tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı. 9 Ocak – 18 Ocak 2020
tar hler arasında, 15 yaş üzer , Türk ye genel nde 2 b n 157 k ş n n katılımı le onl ne kamuoyu
araştırması platformunda gerçekleşt r len araştırma'da Süper L g'de şamp yon olacak takımdan gol krallığı yarışına,
A M ll Takım'ın başarısından VAR s stem ne kadar b r çok konuda sonuçlar çıktı.

Fenerbahçe şamp yonluk yarışında z rvede
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Araştırmanın yapıldığı tar h t bar yle puan durumuna bakıldığında, taraftarların tahm nler yle lg l şaşırtıcı sonuçlar
ortaya çıktı. L derl k koltuğunda S vasspor otururken, en yakın tak pç ler Başakşeh r ve Trabzonspor. Bu 3 takım,
anket katılımcılarına göre rak pler ne kıyasla şamp yonlukta daha az dd alı.
L der S vasspor’un şamp yon olacağını düşünenler n oranı yüzde 11 ken, Trabzonspor ve Başakşeh r yüzde 5’l k
dereceler le sürpr z şamp yonluk adayları olarak göze çarpıyor.
Rak pler ne oranla daha yüksek bütçeler olan 3 Büyükler’ n kend ne lk 3 sırada yer bulamaması, taraftarlarını
karamsarlığa tmem ş görünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 30’u Fenerbahçe’n n, yüzde 29’u Galatasaray’ın,
yüzde 13’ü se Beş ktaş’ın şamp yon olacağını düşünüyor.
Araştırmaya katılan her 10 k ş den 7’s destekled ğ takımın, puan durumunda yer ne olursa olsun sezon sonunda
şamp yonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevd ğ takımı her zaman şamp yon gören katılımcıları har ç tutarak
kalan k ş ler n tahm nler ne bakıldığında se, S vasspor yüzde 38’l k oranla şamp yonluk yarışında öne çıkıyor.
Fenerbahçe yüzde 16 le S vasspor’u tak p ederken, Başakşeh r yüzde 12 le 3. favor görülüyor.

Şamp yon k m olur?
Şamp yon takımlara b r yen s eklen r m ?
Devam etmekte olan 2019-2020 sezonun lk yarısını lk 2 sırada tamamlayan S vasspor ve Başakşeh r, ş md ye
kadar Süper L g’de şamp yon olmuş 5 takım arasına b r yen s eklen r m d ye heyecanlı b r sezon yaşanmasını
sağlıyor.
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Araştırmaya katılan her 10 k ş den 5’ bu sezon büyük b r sürpr ze mza atan S vasspor’u favor göster yor. 10 k ş den
3’ü se son yıllarda sürekl z rve yarışında bulunan Başakşeh r’ n bu şanssızlığını kıracağı görüşünde. Ger ye kalan 2
k ş se d ğer Anadolu kulüpler n n şamp yonluk p n göğüsleyeceğ n bel rtt .
Küme düşmeye en yakın aday hang takım?
İlk 17 haftanın sonunda sürpr z şamp yonluk adaylarının yanı sıra beklenen veremeyen takımlar da oldu. Her 10
k ş den 4’ü Kayser spor’un küme düşmeye en yakın aday olduğunu düşünüyor. Kayser spor 17 haftada 4 tekn k
d rektör değ ş kl ğ ne g tmes ne rağmen son sırada kalmaktan kurtulamadı. Ankaragücü küme düşmes en çok
beklenen takımlarda 2. sırada gel yor. 3. sırada se Antalyaspor gel yor.
Mur q m , Sörloth mu?
Sezonun ger de kalan bölümünde belk de l g n en formda 2 yıldızı Aleksander Sörloth le Vedat Mur q ’n n gol krallığı
yarışı nefes kes yor. Katılımcıların yüzde 28’ Kosova’lı golcü Vedat Mur q ’ n en yakın aday olduğunu bel rtt . Sadece
17 maçta sporseverler tarafından ‘Kuzey n Kralı’ lakabını alan Aleksander Sörloth’un mutlu sona ulaşacağını
düşünenler n oranı se yüzde 20.
Sezon başında Galatasaray’a geld ğ nde 30 b n k ş tarafından hava alanında karşılanan Falcao yüzde 10 oranında
kalırken, daha önce Trabzonspor ve Galatasaray’da gol krallığı yaşamış Burak Yılmaz’ın oranı da yüzde 10.

Gol kralı k m olur?
En başarılı tekn k d rektör k m?
Katılımcılara lk 17 haftalık dönem t bar yle en başarılı buldukları tekn k d rektörü sorulduğunda se Rıza Çalımbay
ön sırada yer aldı. Yaklaşık 10 yıllık b r aranın ardından S vasspor’u yen den şamp yonluk yarışına sokan Çalımbay,
yüzde 44’lük oranıyla lk sırada yer alıyor.
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L gde 2. sırada yer alan ve daha da öneml s Avrupa kupalarında devam eden tek takımımız olan Başakşeh r’ n
genç çalıştırıcısı Okan Buruk yüzde 11’l k oranıyla 2. sırada.
Ezel rak pler, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tekn k d rektörler Ersun Yanal ve Fat h Ter m, lk yarı t bar yle
beklent ler n altında kalmış olacaklar k aldıkları yüzde 10’luk oranlar le 3. sırayı paylaşıyorlar. Devre arası t bar yle
görev nden an b r şek lde ayrılarak Trabzonspor taraftarlarını büyük b r hayal kırıklığına uğratan Ünal Karaman’ın
aldığı oy oranı se yüzde 6.

Taraftar ş ke hakkında ne düşünüyor?
Ş ke sürec 3 Temmuz 2011 tar h nde başladı ve günümüzde b le gündemdek yer n koruyor. Araştırmaya katılan her
10 k ş den 8’ Türk futbolunun ş keden tem zlenmed ğ n düşünüyor. Ş ken n tamamen ortadan kalktığını
düşünenler n oranı se her 20 k ş den yalnızca 1’ .
Hakemler sınıfta kaldı
Dünya çapında hakemler çıkardığımız bu dönemde, taraftarlar Süper L g hakemler n n lk yarıdak performansları
hakkında neler düşünüyor? Her 10 k ş den 5’ hakemler beğenmezken, 2’s hakem performanslarından memnun
olduğunu bel rtt .
Her yerde VAR Türk ye’de yok
Ülkem zde geçen sezondan t baren uygulanmaya başlanan VAR (V deo Yardımcı Hakem) uygulaması se
katılımcıları k ye bölmüş durumda. Uygulama kullanılmaya başlandıktan sonra hakem hatalarının sayısının azaldığı
görülüyor. Fakat uygulamanın maç ç ndek heyacanı öldürdüğü konusunda da çok f k r var. Her 10 k ş den 5’
uygulamadan memnun olduğunu bel rt rken, 3’ü se memnun olmadığını bel rtt .
Katılımcılara VAR uygulaması le lg l detaylı görüşler sorulduğunda, ülkem zde doğru uygulanmadığını
düşünenler n oranı yüzde 47, daha ad l b r futbol ortamı sağladığını düşünenler n oranı se yüzde 30 olurken, yüzde
28’l k kes m hataları m n mum sev yeye nd rd ğ n düşünüyor.
Yarım kalan h kaye: Anderson Tal sca
Ülkem zde futbol sezonuna ara ver ld ğ nde b le kulüpler arasındak yarış hız kesm yor. Bu kapsamda, l g n lk
yarısında oluşan puan tablosunun, transferlere nasıl yansıyacağını, serg led kler futbol t bar yle hang takımın daha
fazla transfere ht yacı olduğu da taraftarlara soruldu.
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L gde ve Avrupa’da hedefler n n ger s nde kalan Galatasaray yüzde 24’lük oranıyla en çok transfer ht yacı olan
takım olarak görülüyor. Beş ktaş yüzde 17 ve Fenerbahçe yüzde 15’l k oranlarıyla Galatasaray’ı tak p ed yor. Bu
kulüpler n bütçeler t bar yle daha fazla transfer yapması olağan duruyor. Fakat hem UEFA’nın hem de Türk ye
Futbol Federasyonu’nun koyduğu ‘F nansal Fa r Play’ kuralları neden yle transfer sezonu görülen ht yaçlar
doğrultusunda gerçekleşmeyeb l r.
Devre arasında transfer ed len veya transfer gündem nde adı geçen oyunculardan hang s n , destekled ğ m z
takımda en çok görmek st yoruz? sorusu karşısında se 2 sene boyunca gösterd ğ performansla Beş ktaş
taraftarının en çok sevd ğ s mlerden b r olan Anderson Tal sca yüzde 27’l k oranla z rvede yer n aldı. Aldıkları
yüzde 9’luk oranlarla Aleksander Kolarov, Arda Turan, Henry Onyekuru ve S mon Kjaer, katılımcılar ç n öne çıkan
d ğer futbolcular.
Taraftarın en key fle zled ğ l g hang s ?
Taraftarın zlemekten en çok key f aldığı l gler arasında İng ltere Prem er L g lk sırayı alırken İspanya La L ga 2.
sırada gel yor. Türk ye Süper L g se 3. sırada yer alıyor.
Her 3 k ş den 1’ l g m zdek futbolun kal tes n beğen yor. Her 3 k ş den 1’ se futbolumuzu yeterl görmezken, ger ye
kalan katılımcılar ortalama b r sey r zevk m z olduğunu düşünüyor.

Maçların perde arkası; spor yorumcuları
Katılımcılar tarafından en çok beğen len spor yorumcusu yüzde 21’l k oranıyla Rıdvan D lmen oldu. Yüzde 17 le
Erman Toroğlu 2. sırada, Mehmet Dem rkol’un oy oranı se yüzde 15.
En beğen lmeyen spor yorumcuları arasında yüzde 24’lük oranıyla Erman Toroğlu lk sırayı alıyor. Yüzde 23’lük oran
le Ahmet Çakar 2. sırada, yüzde 10’luk oranıyla Rıdvan D lmen se 3. sırada gel yor.
Sonuçlara bakıldığında, Toroğlu'nun hem beğen len hem de beğen lmeyen spor yorumcusu değerlend rmes nde ön
sıralarda yer aldığı görülüyor. Öte yandan, Dem rkol genel olarak sadece beğen toplayan b r spor yorumcusu olarak
öne çıkıyor.
A M ll Takım’a güven yoruz
Büyük b r başarı serg leyerek EURO 2020 Avrupa Futbol şamp yonasına katılmaya hak kazanan A M ll Futbol
takımı, belk de uzun zaman sonra gençler le güven ver yor. Haz ran ayında başlayacak olan turnuvada m ll ler n
bulunduğu grupta İtalya, İsv çre ve Galler bulunuyor. Grubu lk 2 sırada b t ren takımların b r üst tura yükseleceğ
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şamp yona ç n, araştırmaya katılan her 10 k ş den 7’s m ll ler m z n gruptan çıkacağını düşünürken, 10 k ş den 2’s
se temk nl olmamız gerekt ğ n düşünüyor. Ger ye kalan katılımcılar se M ll takımın gruptan çıkma şansının
olmadığını bel rtt .
M ll takımın gruptan çıkacağını düşünenler n yüzde 23’ü son 16’da, yüzde 32’s çeyrek f nalde, yüzde 21’ se yarı
f nalde turnuvaya veda edeceğ m z düşünürken, f nal oynayacağımızı düşünenler n oranı yüzde 10.

A M ll Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şamp yonası'nı hang noktada tamamlar?
M ll takımın en sev len oyuncusu k m oldu?
Taraftarlar tarafından A M ll Futbol Takımı oyuncuları arasında en çok sev lenler se şu şek lde sıralandı:
Mer h Dem ral yüzde 45
Ceng z Ünder yüzde 22
Çağlar Söyüncü yüzde 20
Cenk Tosun yüzde 19
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